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ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee  5. päivänä joulukuuta
2003 päivättyä  ja 1.3.2004 muutettua (lausunnot) asemakaavanmuutoskarttaa.
(43/2002)

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
1.1 Tunnistetiedot

Asemakaavatunnus: 43/2002, Dnro 7351/2002, kaavan nimi: ”Jaaninpuisto”

TURUN KAUPUNKI

Asemakaavanmuutos koskee:

Kaupunginosa: 13 KURALA 13 KURALA

Kadut: Sauniokatu Kamomillagatan
Tanhuankatu osa Tungatan del
Ratamopolku Grobladsstigen

Virkistysalueet: Jaaninpuisto osa Jahnparken del
Tähtimöpuisto Stjärnblomsparken

Asemakaavanmuutoksella muodostuu:

Kaupunginosa: 13 KURALA 13 KURALA

Korttelit: 64 osa, 67, 68, 69, 70 64 del, 67, 68, 69, 70

Kadut: Jaaninpolku Jahnstigen
Karjakuja osa Fägränd del
Sauniokatu Kamomillagatan
Sauniokuja Kamomillagränden
Sauniopolku Kamomillastigen
Savikkakatu osa Mållagatan del
Tanhuankatu osa Tungatan del
Tähtimökatu Stjärnblomsgatan

Virkistysalue: Jaaninpuisto osa Jahnparken del

Uudet korttelin numerot:  KURALA 67, 68, 69, 70

Asemakaavanmuutoksen yhteydessä hyväksytään seuraavat sitovat tonttija-
ot:
 
KURALA-64-14, -67-1-4, -68-1-5, - 69-1-5, -70-1-6

Laatija: Turun kaupunki/ Ympäristö- ja kaavoitusvirasto/
Asemakaavatoimisto 
Arkkitehtitoimisto C & H Oy
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Yhteyshenkilö: Kaavoitusarkkitehti Anja Latvala, Linnankatu 34, 20100
Turku puh 262 4261,  sähköposti anja.latvala@turku.fi

1.2
Kaava-alueen sijainti

Asemakaavanmuutos laaditaan Kuralan kaupunginosas
lolle. Aluetta rajaavat Jaanintie, Karjakuja Tanhuankat
muntien varren omakotitontit. Kaava-alueen etäisyys K
3,5 km itään. Alueen pinta-ala on noin 9 hehtaaria.

1.3
Kaavan tarkoitus

Suunnitelmalla osoitetaan kaupungin omistamalle maa
tontteja.

1.4
Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista

1. Asemakaavakartta 5.12.2003. Sijaintikartta ja poist
havainnekuva ovat asemakaavakartan yhteydessä.

2. Tilastolomake 5.12.2003. 
3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.9.2002.

1.5
Luettelo muista kaavaa koskevista taustaselvityksistä

1. Maaperätutkimus, Insinööritoimisto Sauli Maanpää
2. Päivän ekvivalentti melutaso 2 m, Suunnittelutoim
3. Itä-Turun viheralueohjelma 2002-2011
4. Itä-Turun viheralueiden luontoselvitys.
SIJAINTI
sa sijaitsevalle pel-
u, Sauniokatu ja Vir-
auppatorilta on noin

lle rivi- ja omakoti-

uva asemakaava sekä

 Oy
isto
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2
TIIVISTELMÄ

2.1
Kaavaprosessin vaiheet

Kiinteistölautakunta myönsi suunnitteluvarauksen VVO-Rakennuttajat
Oy:lle ja TKU-Rakennus Oy:lle 26.9.2001, jotka ovat anoneet asemakaa-
vanmuutosta. Asemakaavanmuutosanomus on päivätty 18.6.2002. Anojan on
tarkoitus rakentaa alueelle tuottajamuotoisia pientaloasuntoja. 

Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu kaavoituskatsauksissa 2001 ja 2003.

Vireilletulosta ja yleisötilaisuudesta on ilmoitettu kuulutuksella 23.11.2002
ja lisäksi osallisille on lähetetty kirjeitse tieto kaavan vireilletulosta ja osal-
listumis- ja arviointisuunnitelma sekä kutsu yleisötilaisuuteen.

Hannunniitun koululla järjestettiin yleisötilaisuus 27.11.2002. Kokouksessa
esiteltiin Arkkitehtitoimisto C&H Oy:n valmistelamaa luonnosta, pvm.
20.11.2002. 

Ympäristö- ja kaavoituslautakunta hyväksyi 22.5.2003 päivätyn luonnoksen
18.6.2003 § 495.

2.2
Asemakaavanmuutos Vahvistetussa asemakaavassa alue on puistoa. Turun yleiskaavassa 2020

alue on varattu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi. Luonnonympäristöltään
alue on tasaista peltoa. Lähipalvelut ovat hyvin saavutettavissa ja Jaanintien
alikulun kautta on yhteys laajalle virkistysalueelle.

Asemakaavanmuutosalue osoitetaan yleiskaavan mukaisesti asuntorakenta-
miseen. Alueelle sijoittuu noin 5,18 ha rivitaloaluetta ja 11 omakotitonttia.
Asukkaita tullee olemaan noin 360 henkilöä.

3
LÄHTÖKOHDAT

3.1
Selvitys suunnittelualueen oloista

Alueen yleiskuvaus Asemakaavanmuutosalue on pinta-alaltaan noin 9,04 hehtaaria. Maisema on
viljeltyä peltoaukeaa. 

Luonnonympäristö Suunnittelualue on Jaaninojan laakson tasaista savikkopeltoa. Maanpinta on
tasoväleillä + 13.8…+15.8. Maaperä on koko alueella savea. Savikerros sy-
venee kaakkoon 10…40 metriin. Perustamisolosuhteet ovat huonot.

Suunnittelualueella Tanhuankadun varrella esiintyy Itä-Turun viheralueiden
luontoselvityksen mukaan hullukaali, joka on luokiteltu huomionarvoiseksi
vanhan kulttuurin seuralaiskasviksi. Suunnittelualueen eteläosassa on kaksi
merkittävää puuta; yksinäiset mänty ja koivu.
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Rakennettu ympäristö
SAVEN SYVYYS
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Suunnittelualueen lähiympäristö on rivi- ja omakotitaloaluetta. Tonttitehok-
kuudet viereisellä rivitaloalueella ovat e = 0,30 ja omakotialueilla e = 0,25.

Lähipalvelut ja virkistysalueet ovat hyvin saavutettavissa: Hannunniitun
koulu ja päiväkoti ovat lähietäisyydellä, kauppapalveluista mm. Itäharjun
Prisma ja Hila ovat lähellä. Ulkoilureitti yhdistää suunnittelualueen kouluun
ja päiväkotiin sekä niiden lähiympäristön puisto- ja leikki- sekä urheilualuei-
siin ja toisaalta Jaanintien alitse Jaaninojan laaksoon ja siihen liittyvään vir-
kistysmetsään ja pururataan.

Jaanintie muodostaa alueen pääkadun. Ajo suunnittelualueelle tapahtuu
Karjakujan ja Savikkakadun kautta. Kevyen liikenteen yhteydet ovat hyvät.
Jaanintien varressa on pyörätie.

Jaanintien liikennemelu aiheuttaa ympäristöhäiriötä, joka voidaan torjua ra-
kennusten oikealla sijoittelulla.

Yhdyskuntatekniset verkostot ovat pääosin peltoa ympäröivillä kaduilla ja
niiden varsilla, lisäksi suunnittelualueen eteläosassa pellon poikki kulkee
viemärilinja.

Maanomistus Turun kaupunki omistaa alueen.

Liikennemelu, kun Jaanintiellä
ajaa 13000 ajoneuvoa /vrk
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3.2
Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset

Varsinais-Suomen seutukaavayhdistelmä 1994 ja
maakuntakaavaehdotus (maakuntavaltuusto 25.11.2002)

Varsinais-Suomen seutukaavayhdistelmässä kaava-alue on taajamatoimin-
tojen aluetta, joka on varattu olemassa olevan taajamarakenteen täydentä-
mistä varten.

Maakuntakaavaehdotuksessa kaava-alue on taajamatoimintojen aluetta.

Turun yleiskaava 2020

Kaupunginvaltuuston 15.10.2001 hyväksymässä oikeusvaikutteisessa Tu-
run yleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu pientalovaltaiseksi asunto-
alueeksi AP. 
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Asemakaava Voimassa olevat asemakaavat on vahvistettu 24.6.1959 ja 11.1.2983. Alue
on puistoa P, VP ja katualueita. 

Ennen nykyistä pientalokaavaa 24.6.1959 vahvistetussa asemakaavassa
pellolla on ollut rakennusalat asuinrakennuksille ja niihin liittyville eläin-
suojille; suunnittelualue on ollut karjalle oivallinen laidun.

Rakennusjärjestys 

Turun kaupunginvaltuusto on hyväksyny
4.3.2002 ja se on tullut kaupunginhallituk

Pohjakartta
Pohjakartta on Turun kaupungin Kiinteis

Nimistötoimikunta
Kokouksessaan 12.8.2003 nimistötoimik
peltorikkaruohot.

9
 AJANTASAKAAVA
KAAVA 195
t kaupungin rakennusjärjestyksen
sen päätöksellä voimaan 1.6.2002.

tölaitoksen laatima ja tarkastama.

unta päätti jatkaa alueen aihepiiriä:
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4
ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1
Asemakaavan suunnittelun tarve ja suunnittelun käynnistäminen

Turun kaupungin asuntotuotanto- ja maankäyttöohjelmassa vuosille 2003-
2007 (Kv. 5.5.2003) kohde on esitetty vuonna 2003 hyväksyttäväksi asema-
kaavaksi ja se kuuluu kaupunginhallituksen strategiseksi määriteltyihin kaa-
voihin. Sen pientaloasumiseen arvioitu kerrosala on mitoitettu 10000 k-m²:
iin. 

Kiinteistölautakunta myönsi suunnitteluvarauksen VVO-Rakennuttajat
Oy:lle ja TKU-Rakennus Oy:lle 26.9.2001 § 524. Tämän päätöksen perus-
teella suunnitteluvarauksen saajat ovat anoneet asemakaavan muuttamista.
Asemakaavanmuutosanomus on päivätty 18.6.2002. Anomuksen liitteeksi
suunnitteluvarauksen saajat ovat teettäneet suunnitelman Arkkitehtitoimisto
C&H:lla.

4.2
Osallistuminen ja yhteistyö

Asemakaavan laatimisvaiheet ja osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjes-
täminen on kuvattu liitteenä olevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmas-
sa.

Ilmoitus osallisille kaavanmuutoksen vireilletulosta tehtiin kirjeitse. Lisäksi
vireilletulosta on tiedotettu kaavoituskatsauksissa 2001 ja 2003 ja kuulutuk-
sessa 23.11.2002. 

Hannunniitun koululla järjestettiin yleisötilaisuus 27.11.2002, jossa esiteltiin
Arkkitehtitoimisto C&H Oy:n valmistelemaa 20.11.2002 päivättyä luonnos-
ta. Tilaisuuteen osallistui noin 80 henkilöä. 

Mielipiteitä kerättiin ja osallisia kuultiin tiedotustilaisuuden jälkeen. Kirjalli-
sia mielipiteitä kertyi 26 kappaletta. Saadun palautteen perusteella suunni-
telmaa työstettiin ja muokattu luonnos vietiin käsittelyyn. Ympäristö- ja kaa-
voituslautakunta hyväksyi 22.5.2003 päivätyn luonnoksen 18.6.2003 § 495.

Asemakaavanmuutosehdotuksesta on pyydetty lausunnot rakennusvalvonta-
toimistolta, ympäristönsuojelutoimistolta, suunnittelutoimistolta, Kiinteistö-
laitokselta, liikuntavirastolta, Turun maakuntamuseolta, Vesilaitokselta sekä
Turku Energialta. Lausuntojen perusteella on tehty 1.3.2004 päivättyjä
muutoksia.

4.3
Asemakaavan tavoitteet

Asemakaavanmuutos laaditaan alueidenkäytön valtakunnallisten tavoittei-
den, Turun kaupungin strategian, maakuntakaavan ja yleiskaavan tavoittei-
den mukaiseksi: uutta asuinrakentamista osoitetaan olemassa olevaa taaja-
maa eheyttäen olemassa oleviin palveluihin, yhdyskuntatekniikan verkostoi
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hin ja liikenneväyliin tukeutuen. Kevyen liikenteen edellytykset ja yhteydet 
arvokkaalle virkistysalueelle turvataan ja joukkoliikenteen toimintaedelly-
tyksiä parannetaan. Suunnitelmalla muodostetaan kaupunkikuvallisesti kor-
keatasoista ja viihtyisää asuinympäristöä.

4.4
Suunnitelman työstäminen, vaihtoehdot ja vaikutukset

On laadittu yksi suunnitelma: alue rakennetaan pientaloalueeksi.

Vaihtoehtona on ns ”nollavaihtoehto”, jonka mukaan alue jäisi rakentamatta.
Nollavaihtoehto saisi ympäristön asukkaiden hyväksynnän, asunnot on han-
kittu alueelta, jonka vieressä on laaja puistoalue, joka tosin ei ole ollut ympä-
rivuotisessa tehokkaassa virkistyskäytössä, vaan viljeltynä alueena.

Kaupungin väestötavoitteista ja asumisväljyyden kasvusta johtuen ylemmän-
asteisissa kaavoissa (maakuntakaava, yleiskaava) on etsitty asumiseen otet-
tavia alueita ja tätä on pidetty sopivana, se tukeutuu olemassa oleviin ver-
kostoihin sekä palvelut on hyvin saavutettavissa. Virkistysalueita on riittä-
västi lähiympäristössä ja niille pääsee turvallisia väyliä pitkin.

Alueen suunnittelusta järjestettiin aloituskokous 3.10.2002. Kokouksessa
arkkitehti Aarni Raila esitteli valmistelemaansa luonnosta: tiivis pientalo-
alue, jossa autot sijoitetaan omille pihoille. Keskustelussa tuotiin esille mm.
ulkoilureitin tärkeys; siihen liittyvän viherväylän tulee voida toimia myös
ekologisena käytävänä; alueelle tulee sijoittaa turvallisia leikkipaikkoja.

Yleisötilaisuus järjestettiin Hannunniitun koululla 27.11.2002. Tilaisuudessa
esiteltiin arkkitehtitoimisto C&H Oy:n valmistelema luonnos. Yleisötilai-
suuden jälkeen materiaalia esiteltiin asemakaavatoimistossa.  

Luonnoksessa koko alue esitettiin rakennettavaksi rivitaloalueeksi. Kerros-
luku on pohjoisosassa ulkoilureitin pohjoispuolella I-II ja eteläosassa II.
Liikenne on johdettu etelästä Karjakujalta Tanhuankatua ja Sauniokadun 
eteläpäätä pitkin uudelle rakennettavalle liittymäkadulle, jolta liikenne haa-
rautuu etelään ja pohjoiseen.

YLEISÖTILAISUUDESSA ESITELTY LUONNOS
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Rakentamisen määräksi esitettiin 22 770 k-m2, korttelimaata luonnoksessa
oli noin 6 hehtaaria. Korttelitehokkuus on tällöin keskimäärin 0,37.

Kuulemisen jälkeen suunnitelmaan tehtiin seuraavia muutoksia:

� Ulkoilureittiä ei katkaista kadulla ja sen varteen on osoitettu
virkistysalue, jolle voidaan sijoittaa leikkikenttä.

� Ulkoilureitin pohjoispuolen liikenne johdetaan Savikkakadun
kautta. Maankäyttöä on kevennetty, rivitalojen sijaan on osoi-
tettu omakotitontteja. Olemassa olevien ja uusien kortteleiden
väliin on jätetty puistokaista.

� Eteläpuolisen alueen katujärjestely on muutettu sellaiseksi, että
uusi liikenne ei käytä nykyväyliä, vaan erkanee Tanhuankadul-
ta jo nykyisen puistoaleen kohdalla.

� Tähtimönpuisto on muutettu rivitalokortteliksi.

� Tanhuankadun ja Sauniokadun varressa on laajennettu istutet-
tavaa alueen osaa.

� Tanhuankadun ja Sauniokadun suuntaiset rivitalot on muutettu
1 -kerroksisiksi.

� Kerrosalaa on vähennetty 3800 k-m2.

Kun suunnitelmaa on työstetty, on asukkaiden mielipide vaikuttanut raken-
nusten sijoitteluun ja rakentamiskorkeuteen Sauniokadun varrella. Toisaalta
tämä alue, jossa rakentamista on väljennetty ja kevennetty on perustamisolo-
suhteiltaan suunnittelualueen parasta eli kaavataloudellisesti edullisimmin
toteutettavaa.

LAUTAKUNTALUONNOS
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Luonnoksessa on kaikkiaan 11 kpl omakotitontteja ja noin 4,95 hehtaaria ri-
vitalokortteleita. Rivitalorakennusoikeutta on 16 770 k-m2 . Rivitalotonttien
rakentamistehokkuus Jaanintien varressa sijaitsevissa kortteleissa on keski-
määrin e = 0,40 ja Sauniokadun varren kortteleissa keskimäärin e = 0,25.

Jaanintien varren rakennukset on sijoitettu niin, että tonteille jää liikenteen 
melulta suojatut piha-alueet. Asukkaita rivitaloihin sijoittuisi arviolta 330 ja
omakotitaloihin 40 henkilöä.

Ympäristö- ja kaavoituslautakunta hyväksyi luonnoksen, joka nyt on työs-
tetty asemakaavanmuutosehdotukseksi.

Lausuntojen perusteella tehdyt muutokset ovat luonteeltaan suunnitelman
pienimuotoista hiomista.

5
ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1
Kaavan rakenne ja mitoitus

Asemakaava pyrkii toteuttamaan em. tavoitteita; viljellylle pellolle Jaanin-
tien länsipuolelle sijoitetaan rivi- ja omakotiasumista.

Suunnittelualueen katkaisee ulkoilureitti. Omakotirakentaminen on sijoitettu
ulkoilureitin pohjoispuolelle ja sen liikenne kulkee Savikkakadun kautta. Ri-
vitaloalue sijaitsee ulkoilureitin eteläpuolella ja sen liikenne osoitetaan Kar-
jakujalta siten, että nykyisille asuntokaduille ei sekoitu uutta liikennettä. Ri-
vitaloalueen uusi rakennettava katu, Tähtimökatu erkanee Tanhuankadusta
ennen nykykorttelia. Läpiajo Sauniokadulla estetään muuttamalla se alku-
päästään Sauniokujaksi, jolla kevyen liikenteen lisäksi on sallittu vain ton-
teille ajo. Uusia kortteleita koskee kuitenkin Sauniokujan varrella liittymä-
kielto. Sauniokatu muutetaan ulkoilureitin kohdalla kevyen liikenteen väy-
läksi, joten ulkoilureitin turvallisuus paranee. 

Kaava-alueen pinta-ala on 9,04 ha. Rivitalokortteleita on yhteensä 5,18 heh-
taaria ja rakennusoikeus on kaikkiaan 15 850 k-m2. Omakotitontteja on 11
kpl ja 0,75  ha. Rakennusoikeus on 2750 + 330 k-m2. Katualueita on 1,16 ha
ja virkistysalueita 1,94 ha. Aluetehokkuus ea = 0,21.

Mikäli asukkaita on neljä kullakin omakotitontilla ja yksi  50 rivitalokerros-
neliömetriä kohti, on tuleva asukasluku noin 360 henkilöä.

5.2
Kaavan aluevaraukset

AR Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue

AR -korttelialuetta on kaikkiaan 5,18 ha ja 9 tonttia. Tonttitehokkuus on
keskimäärin e = 0,31. Tehokkaampi rakentaminen sijoittuu Jaanintien var-
teen. Liikennemelun takia rakentamistapa on kaavamääräyksin tiukasti 
rajattu. 
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Kaksikerroksiset rivitalot muodostavat asuinkorttelien pihoja suojaavan
muurin. Sauniokujan varrelle vastaavasti sijoittuvat väljemmin rakennettavat
korttelit. Olemassa olevaan asutukseen muodostaa etäisyyttä leveä istutettava
alueen osa ja Saunionkujaa lähinnä olevat rakennukset on määrätty raken-
nettavaksi yksikerroksisina.

Korttelialuetta koskevat seuraavat määräykset:

� Korttelialueelle saa rakentaa väestönsuojatiloja, teknisen huol-
lon tiloja, auton säilytyspaikkoja, asumista palvelevia asunnon
ulkopuolisia varastotiloja sekä muita säilytys- ja keräilykatok-
sia rakennusalan ja rakennusoikeuden sitä rajoittamatta. 

� Rakennusalan ulkopuolelle saa ulottaa räystäät, asuinraken-
nusten parvekkeet ja terassit sekä rakennukseen liittyvät katok-
set. 

� Autopaikkoja on varattava 1,5 ap/ asunto ja lisäksi vieraspaik-
koja 1 ap/ 7 asuntoa.

� Rakennukset tulee julkisivu- ja katemateriaalien sekä katto-
muodon suhteen rakentaa yhtenäistä rakennustapaa noudattaen.

� Rakennusten julkisivun pääasiallisena materiaalina tulee käyt-
tää  vaaleaa rappausta tai tiiltä. Katemateriaalina tulee käyttää
tiiltä, betonitiiltä tai konesaumattua peltiä, väri tiilenpunainen.

� Asuinrakennuksissa tulee olla harjakatto ja avoräystäät ja kat-
tokaltevuuden tulee olla 25o…30o.

� Korttelialueella tulee istuttaa puita niin, että niiden määrä on
vähintään yksi tontin 200 m2 kohti. 

� Kullekin asunnolle on järjestettävä tarkoituksenmukaisesti nä-
kösuojattu ulko-oleskelutila, joka on suojattu siten, että päivä-
melutaso on enintään 55 desibeliä. Suojaus on järjestettävä ra-
kennuksin tai aitaamalla.

� Jätesäiliöt ja tomutuspaikat on erotettava muusta piha-alueesta
suojaistutuksilla.

� Korttelialueella on osoitettava yhteistä leikki- ja oleskelualuetta
vähintään 10 m2 asuntoa kohti.

AO erillispientalojen korttelialue

AO tontteja on kaikkiaan 11 kpl. Tonttikoko on keskimäärin 680 m2 ja tont-
titehokkuus e = 0,40. Kullekin tontille saa rakentaa omakotitalon, jonka ker-
rosluku on II  ja rakennusoikeus 250 k-m2. Lisäksi saa rakentaa autosuoja /
talousrakennuksen, jonka kerrosala saa olla enintään 30 k-m2. 
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Korttelialuetta koskevat seuraavat määräykset:

� Rakennusalan ulkopuolelle saa ulottaa räystäät, asuinraken-
nusten parvekkeet ja terassit sekä rakennukseen liittyvät katok-
set. 

� Autopaikkoja on varattava 2 asuntoa kohti.

� Rakennukset tulee julkisivu- ja katemateriaalien sekä katto-
muodon suhteen rakentaa yhtenäistä rakennustapaa noudattaen.

� Rakennusten julkisivun pääasiallisena materiaalina tulee käyt-
tää vaaleaa rappausta. Katemateriaalina tulee käyttää tiiltä, be-
tonitiiltä tai konesaumattua peltiä, väri tiilenpunainen.

� Asuinrakennuksissa tulee olla harjakatto ja avoräystäät ja kat-
tokaltevuuden tulee olla 1:3.

� Asuinrakennuksen kerrosalasta vähintään 40 % tulee sijoittaa
toiseen kerrokseen.

� Asuinrakennusten kadunpuoleisen julkisivun ja vesikaton leik-
kauskohdan korkeuden tulee olla n 6,0…6.5 metriä maan pin-
nasta.

� Tontin rajalle rakennettavien talousrakennusten ja autosuojien
perustukset, salaojat ja routasuojauksen saa ulottaa naapuriton-
tin ja sekä VL -alueen puolelle.

� Korttelialueella tulee istuttaa puita niin, että niiden määrä on
vähintään yksi tontin 200 m2 kohti. 

� Jätesäiliöt ja tomutuspaikat on erotettava muusta piha-alueesta
suojaistutuksilla.

ET yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten korttelialue 

Tähtimökadun varteen on varattu tontti muuntamoa varten. 

VL lähivirkistysalue

Suunnittelualueen pohjoisosassa on uuden ja olemassa olevan asutuksen vä-
lissä Jaaninpuisto -niminen lähivirkistysalue.

VS  suojapuisto

Jaanintien ja Jaaninpolun välinen alue on merkitty suojapuistoksi, jolle istu-
tetaan liikenteen pölyä ja melua sitovaa kasvillisuutta.
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VK leikkipuisto

Alueen keskellä ulkoilureitin varrella on leikkipuisto.

Tekninen huolto

Alue liitetään kaupungin teknisen huollon verkostoihin. Olemassa oleville
johdoille on osoitettu rasitealueet kortteleiden 64, 67 ja 68 alueilla. 
Tulvareittien muodostamiseen kiinnitetään erityistä huomiota maaston tasai-
suudesta johtuen. 

Maisemassa yksinäiset koivu ja mänty on määrätty säilytettäväksi, niiden
maisemallinen arvo tosin vähenee, kun  korttelialueiden istutukset kasvavat
täyteen mittaansa. Kaavaratkaisu ei vaikeuta hullukaalin säilymistä, mutta
kasvin erityisluonteen vuoksi sen sijainti on jätetty merkitsemättä kaava-
karttaan.

NÄKYMÄ TÄHTIMÖKADULTA

NÄKYMÄ JAANINPOLULTA
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6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

6.1
Toteuttaminen ja ajoitus

Alueen rakentaminen voi alkaa asemakaavan vahvistuttua kiinteistöteknisen
ja teknisen huollon valmiuden sallimissa rajoissa.

Turussa 5. päivänä joulukuuta 2003
Turussa 1. päivänä maaliskuuta 2004 (muutettu)

Asemakaavapäällikkö Timo Hintsanen

Kaavoitusarkkitehti Anja Latvala

LIITTEET Asemakaavakartta 5.12.2003, muutettu 1.3.2004
Sijaintikartta ja poistuva asemakaava sekä havainnekuva ovat asemakaava-
kartan yhteydessä
Tilastolomake 5.12.2003, muutettu 1.3.2004 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.9.2002
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Kaava / päiväys  KURALA (13) Jaaninpuisto, Tähtimöpuisto, katualueita
5.12.2003 muutettu 1.3.2004 (lausunnot) (43/2002) 

TILASTOLOMAKE
OSA 1

Pinta- ala
ha

Pinta-ala
%  

Pinta-ala
%

Krs-ala
k-m2

Teholuku
e

Pinta-alan
muutos
ha +/-

Krs-alan
muutos
k-m2 +/-

AK
AP
AR 5,18 15 850 0,31 + 5,18 + 15 850
AO 0,75 2 750+330 0,40 + 0,75   + 3 080
AL
AH
A      YHTEENSÄ 5,93 65 18 930 0,32 + 5,93 + 18 930
YL
YO

YS
YY
YK
YU
YV
Y      YHTEENSÄ
KL
KT

K      YHTEENSÄ
ET 0,01 1 + 0,01
TV

TY
E     YHTEENSÄ 0,01 + 0,01
KORTTELIT YHT. 5,94 66 18 930 0,32 + 5,94 + 18 930
Kadut, tiet 1,16 + 0,98

Torit, katuaukiot

LT
LR
LS
LP, LPY
LH
LPA
YHTEENSÄ 1,16 13 + 0,98
VS, VL, VK 1,94 - 6,92
Loma- ja matkailualueet

Erityisalueet
Suojelualueet
Vesialueet
YHTEENSÄ 1,94 21 - 6,92
KOKO KAAVA-
ALUE YHTEENSÄ 9,04 100 18 930 0,21 +/- 0 + 18 930
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